
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
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    Z   A  P  I  S  N  I K 
s 19. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 29. rujna 2015., s početkom u 8,00 sati u dvorani za sastanke, I kat,  
ul. dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

    razdoblje siječanj – kolovoz 2015. 
 
3.Donošenje Financijskog plana za razdoblje 2016.  – 2018. 
 
4.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja. 
 

5. Izvješće o pripravnostima u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

    razdoblje siječanj – lipanj 2015. 

 
6. Različito. 

 
 

Odluke: 
 
                                                                Točka 1. 

Usvaja se zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, bez primjedbi.  
 
                     Točka 2. 
          Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 
za razdoblje siječanj – kolovoz 2015. 
 

                     Točka 3. 
                      Donosi se Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 
županije za razdoblje 2016.  – 2018. 
 

                                                                Točka 4. 
                Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

1. Doktora medicine  specijaliste epidemiologa u Službi za epidemiologiju, jedan 

izvršitelj na određeno vrijeme do 6 mjeseci, 16 sati tjedno. 

2. prvostupnika/prvostupnice sanitarnog inženjerstva u Službi za epidemiologiju,  

dva izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, za rad na DDD 

poslovima. 



3. voditelja Odsjeka instrumentalne analitike u Službi za zdravstvenu ekologiju, 

jedan izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, na upražnjeno radno mjesto  

djelatnice koja je stupila u mirovinu. 

 

 

Točka 5. 
           U privitku pozva članovima Upravnog vijeća dostavljeno je izvješće o 
pripravnostima za razdoblje siječanj – lipanj 2015. izvršenim u Službi za epidemiologiju 
i Službi za zdravstvenu ekologiju, koje je Upravno vijeće i prihvatilo. 

 
            
                            PREDSJEDNIK  

                        UPRAVNOG VIJEĆA 

                    Željko Štajcer, dr. med. spec. 

 
 
 
 
 
 
 


